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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน สถานภาพ ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภค ต าบลทะเลชุบ ศร อ าเภอ
เมือง จงัหวดัลพบุรี 2. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นแรงจูงใจของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ แรงจูงใจดา้นความสะอาด แรงจูงใจดา้น
ความปลอดภยั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภค ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี 
3. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑด์า้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้น
การส่งเสริมการตลาด  มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภค ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมือง จงัหวดั
ลพบุรีเป็นการวิจยัแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design)  กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษา คือ ผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือและ
รับประทาน ผกัปลอดสารพิษ ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี  จ านวน 1,010 คน 6 หมู่บา้น 
ประกอบดว้ย  บา้นโคกขยาย ม.1  บา้นท่ากระยาง ม.2  บา้นสะพานอิฐ ม.3 บา้นสะพานอิฐ ม.4 บา้นท่ีนัง่เยน็ ม.5  
บา้นท่ีนัง่เยน็ ม.6 มีขนาดกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 287 คน โดยใชแ้บบสอบถามท่ีผา่นการทดสอบความเท่ียงตรงเชิง 
เน้ือหา (Content Validity) และค่าค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค (Cronbach’s 
Alpha) รวมเท่ากบั 0.801 เป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวมรวมขอ้มลู สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อย 
ละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติ  การทดสอบแบบ t –testสถิติความแปรปรวน
ทางเดียว (One – Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใชวิ้ธี LSD และสถิติ
การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 

1นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (Modern Leaders Program) รุ่นท่ี 10 สาขาเอกการจดัการ มหาวิทยาลยัรามค าแหง  
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 ผลการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปี มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มี
อาชีพคา้ขาย /ธุรกิจส่วนตวั รายไดร้วมต่อเดือนระหว่าง 10,001-20,000 บาท มีสถานภาพสมรส อยู่ดว้ยกนั มีความ
คิดเห็นต่อปัจจัยด้านการตัดสินใจซ้ือโดยรวมทั้ งหมดอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
แรงจูงใจผูบ้ริโภค  มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด        มีการตดัสินใจซ้ือโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบว่า แรงจูงใจของผูบ้ริโภค ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด และผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจเลือกซ้ือผกั
ปลอดสารพิษ ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี ท่ีมีอาชีพ แตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัปลอด
สารพิษดา้นแหล่งท่ีซ้ือ แตกต่างกนั และผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจเลือกซ้ือผกัปลอดสารพิษ ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมือง
จงัหวดัลพบุรี ท่ีมีรายได ้แตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษดา้นแหล่งท่ีซ้ือ และดา้นความถ่ีในการ
ซ้ือ แตกต่างกัน  นอกจากนั้น ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ การส่งเสริมการตลาด ของผูบ้ริโภคท่ี
ตดัสินใจเลือกซ้ือผกัปลอดสารพิษ ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี ดา้นแหล่งซ้ือ แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01และปัจจยัดา้นแรงจูงใจ ดา้นความสะอาด ของผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจเลือกซ้ือผกัปลอดสารพิษ 
ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี ดา้นแหล่งซ้ือ แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 และ
แรงจูงใจในการซ้ือ ดา้นความสะอาด ดา้นความปลอดภยั ของผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจเลือกซ้ือผกัปลอดสารพิษ ต าบล
ทะเลชุบศร อ าเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี ดา้นความถ่ี แตกต่างกนั ท่ีระดบัความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
ค าส าคญั :ผกัปลอดสารพิษ, การตดัสินใจ, แรงจูงใจ 

 

ABSTRACT 
The purposes of this research were 1) to study personal factors, including gender, age, education level, 

occupation, average monthly income, and marital status affecting purchase decision towards non-toxic vegetables 
of consumers in Thale Chup Son Sub-district, Mueang District, Lop Buri Province,  2) to study consumer 
motivation factors including cleanliness and safety affecting purchase decision towards non-toxic vegetables of 
consumers in Thale Chup Son Sub-district, Mueang District, Lop Buri Province, and 3) to study marketing mix 
factors, including product, price, place, and promotion affecting purchase decision towards non-toxic vegetables 
of consumers in Thale Chup Son Sub-district, Mueang District, Lop Buri Province. This study used a non-
experimental design. The sample was 1,010 consumers with prior experience to purchase and consume non-toxic 
vegetables from six villages in Thale Chup Son Sub-district, Mueang District, Lop Buri Province, namely Ban 
Khok Khayai, Ban Tha Krayang, Ban Saphan It, Ban Tee Nung Yen, and Ban Tee Nung Yen2. The sample was 
287 individuals. A questionnaire was used as a research instrument for data collection. The content validity and 
reliability of the instrument were determined using Cronbach’s Alpha, which was 0.801. Data collected were then 
analyzed using statistics, including frequency, percentage, mean, and standard deviation. Hypotheses were tested 
using t –test, and One-Way ANOVA. If the differences were found, a pairwise comparison was conducted using 
LSD and Multiple Regression Analysis. 
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The results of this study indicated that most of the respondents were female, 31-40 years old, graduated 
with a bachelor's degree, worked as merchant, business owner, earned total monthly income between 10,001-
20,000 baht, had living together as marital status. Overall opinion towards purchasing decision factors was at a 
moderate level. When individual aspects were considered, an aspect with the highest mean was consumer 
motivation. Overall purchase decision was at a high level. When individual aspects were considered, an aspect 
with the highest mean was consumer motivation. The hypothesis testing results revealed that the respondents 
with different occupation had different purchase decision towards non-toxic vegetables in terms of purchase 
source. The respondents with different income had different purchase decision towards non-toxic vegetables in 
terms of purchase source and purchase frequency.  In addition, the marketing mix factors, including promotion 
influenced differently purchase decision towards non-toxic vegetables in terms of purchase source with a 
statistical significance level of 0.01. Motivation and cleanliness influenced differently purchase decision towards 
non-toxic vegetables in terms of purchase source with a statistical significance level of 0.01. Purchase motivation 
in terms of cleanliness and safety influenced differently purchase decision towards non-toxic vegetables in terms 
of purchase frequency with a statistical significance level of 0.01.  

  
Keywords: Non-toxic vegetables, Decision, Motivation  

 

บทน า 
 สถานการณ์ของผกัปลอดสารพิษ และเกษตรอินทรีย ์จากขอ้มูลจะพบว่า ดา้นการผลิต เกษตรกรมีความ
พร้อมเชิงพ้ืนท่ีและมีความสนใจท่ีจะปลกูผกัปลอดสารพิษ และเกษตรอินทรียเ์พ่ิมมากข้ึน ทั้งน้ีเพ่ือตอบสนองความ
ตอ้งการของตลาดท่ีมีแนวโนม้ปรับเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองจากกระแสการรักสุขภาพของผูบ้ริโภค และนโยบายของ
รัฐบาลท่ีมีการส่งเสริม และสนบัสนุนใหเ้กษตรกรปลกูสินคา้เกษตรปลอดสารพิษมากข้ึน เพ่ือยกระดบัสินคา้เกษตร 
และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบัเกษตรกร แต่ประเด็นปัญหาหลกัท่ีส าคญั คือ เกษตรกรไม่เขา้ใจพฤติกรรมการของกลุ่ม
ลูกคา้เป้าหมาย จึงท าให้ไม่มีการวางแผนการเพาะปลูกเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย 
ส่งผลท าใหไ้ม่เกิดแรงจูงใจในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคผกัปลอดสารพิษ เกษตรกรไม่สามารถจ าหน่ายไดต้าม
วตัถุประสงคท่ี์วางไว ้ทั้งท่ีแนวโนม้ดา้นการตลาดมีการปรับตวัสูงข้ึนตามกระแสการรักสุขภาพ จากประเด็นปัญหา
ดงักล่าวจะพบว่าในการท าการตลาดจะตอ้งศึกษาขอ้มูล ตน้ทาง กลางทาง และปลายทาง เพ่ือใหท้ราบปัญหาซ่ึงจาก
ปัญหาดงักล่าวมีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษ ประกอบดว้ย ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภค ต าบลทะเลชุบ
ศร อ าเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี มีความสอดคลอ้งกบัศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ (2538, หนา้ 41-42) อธิบายว่า 
ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ (Demographic) ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว ระดบัการศึกษา อาชีพ 
รายได ้เป็นเกณฑท่ี์นิยมใชใ้นการแบ่งส่วนตลาด ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะท่ีส าคญัท่ีช่วยก าหนด
ตลาดเป้าหมาย และศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ (2538, หนา้ 41-42) อธิบายว่า ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ 
(Demographic) ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้เป็นเกณฑท่ี์นิยมใชใ้น
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การแบ่งส่วนตลาด ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะท่ีส าคญัท่ีช่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย ตวัแปรดา้น
ประชากรศาสตร์ท่ีส าคญัและปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑด์า้นราคา ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภค ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอ
เมือง จงัหวดัลพบุรี  
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1.  เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน สถานภาพ 
ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภค ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี  
 2.  เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นแรงจูงใจของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ แรงจูงใจดา้นความสะอาด แรงจูงใจดา้นความ
ปลอดภยั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภค ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี 
 3.  เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑด์า้นราคา ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภค ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอ
เมือง จงัหวดัลพบุรี 
 
สมมุติฐานการวจัิย 
 1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่  เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน สถานภาพ ท่ี
ต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภค ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี 
ท่ีต่างกนั 
 2.  ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้น
การส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภค ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี 
จงัหวดัลพบุรี 
 3.  ปัจจยัดา้นแรงจูงใจไดแ้ก่  แรงจูงใจดา้นความสะอาด แรงจูงใจดา้นความปลอดภยั ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภค ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี 
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กรอบแนวความคิด 
                      ตวัแปรอสิระ                      ตวัแปรตาม 
  
  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประชากร ขนาดกลุ่มตัวอย่าง และวธีิการสุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร 
  กลุ่มประชากรท่ีท าการศึกษาในคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือและรับประทาน ผกัปลอดสารพิษ ต าบล
ทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี จ านวน 1,010 คน (ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัลพบุรี,  2562)  
 2. ขนาดกลุ่มตวัอย่าง 
  ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือและรับประทานผกัปลอดสารพิษ ต าบล
ถนนทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ประกอบดว้ย 6 หมู่บา้น ประกอบดว้ย บา้นโคกขยาย บา้นท่า
กระยาง บา้นสะพานอิฐ บา้นสะพานอิฐ บา้นท่ีนัง่ บา้นท่ีนัง่เยน็ โดยใชวิ้ธีก าหนดกลุ่มตวัอย่าง จากการค านวณดว้ย

ปัจจยัส่วนบุคคล 

 -  เพศ 
 -   อายุ 
 -  ระดบัการศึกษา 
 -   อาชีพ 
 -   รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  
 - สถานภาพ 

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 
 -  ดา้นผลิตภณัฑ์ 
 - ดา้นราคา 
 - ดา้นช่องทางการจดั 
  จ าหน่าย 
 - ดา้นการส่งเสริม  
 การตลาด 

 
ปัจจยัดา้นแรงจูงใจของผูบ้ริโภค 
   -  แรงจูงใจดา้นความสะอาด 

   -  แรงจูงใจดา้นความปลอดภยั 
 

 

การตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษของ
ผูบ้ริโภคต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมือง
ลพบุรี จงัหวดัลพบุรี 
 -   แหล่งท่ีซ้ือ 
 -   ความถ่ีในการซ้ือ 
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สูตรของ Yamame (1967) ท่ีค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดท่ี้ 0.05 หรือคิดเป็นค่าความ   คลาดเคล่ือนท่ี 5% ท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ 95% จากประชากร ทั้งหมด 1,010คน 
 4. เคร่ืองมอืที่ใช้การวจิยั 

  เคร่ืองมือท่ีแบบในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ แบบเสอบถาม ซ่ึงเป็นใช้ในเคร่ืองมือหลกัท่ีผูว้ิจัยใช้

ส าหรับเก็บรวบรวมการศึกษาคร้ังน้ีขอ้มูลส่ิงท่ีตอ้งการศึกษา ท่ีสร้างข้ึนจากการศึกษาคน้ควา้ทบทวนแนวคิดและ

ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือก าหนดกรอบแนวคิดของงานวิจยั ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือสร้างกรอบแนวคิด

การวิจยั และการให้ความหมายของนิยามศพัท์เฉพาะส าหรับเป็นแนวทางในการพฒันาแบบสอบถามส าหรับเก็บ

รวมรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง โดยอาศยัวิธีการวิจยัแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) โดยการตั้งค าถาม

ในแบบสอบถามท่ีครอบคลุมถึงนิยามศพัทเ์ฉพาะ โดยผูว้ิจยัน าเอาขอ้มูลท่ีไดรั้บจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์เพ่ือ

ตอบปัญหาทางการวิจยัหรือเร่ืองท่ีตอ้งศึกษา โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี  

    ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูเ้ป็นตอบแบบสอบถามเป็นเก่ียวขอ้งกบัระดบัเพศ อาย ุ

ระดบัการศึกษา  อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน สถานภาพ มีขอ้ค าถามทั้งหมด 6 ขอ้ ซ่ึงเป็นแบบชนิด (Checklist) เพียง

แค่ 1 ค าตอบ 

  ส่วนที่ 2  เป็นค าถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัปลอด
สารพิษของผูบ้ริโภค ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี  ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา  ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาดซ่ึงมีจ านวนขอ้ค าถามทั้งหมด 24 ขอ้  
  ส่วนที่ 3  เป็นค าถามเก่ียวกบั ปัจจยัดา้นแรงจูงใจของผูบ้ริโภค ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัปลอด
สารพิษของผูบ้ริโภค ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี ไดแ้ก่ แรงจูงใจดา้นความสะอาด แรงจูงใจดา้น
ความปลอดภยั ซ่ึงมีจ านวนขอ้ค าถามทั้งหมด 8 ขอ้  
  ส่วนที่ 4   เป็นค าถามเก่ียวกบั ปัจจยัการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผกั
ปลอดสารพิษของผูบ้ริโภค ต าบลทะเลชุบ ศร อ าเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี ไดแ้ก่  แหล่งท่ีซ้ือผกัปลอดสารพิษ ความถ่ี
ในการซ้ือผกัปลอดสารสารพิษ ซ่ึงมีจ านวนขอ้ค าถามทั้งหมด 10 ขอ้  
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ส่วนท่ี 1 การศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษ ต าบลทะเลชุบศร 
อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งเป็นการศึกษาวิเคราะห์ค่าความถ่ีและร้อยละ ของตวัแปรท่ีใชใ้น
การวิจยั ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน สถานภาพ และวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้น
การส่งเสริมการตลาด และปัจจยัดา้นแรงจูงใจของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ แรงจูงใจดา้นความสะอาด แรงจูงใจดา้นความ
ปลอดภยั และปัจจยัการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษ ไดแ้ก่ แหล่งท่ีซ้ือ และความถ่ีในการซ้ือ โดยรวมของผูบ้ริโภค
ท่ีตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษ ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี 
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 1.1 ผลการศึกษาข้อมูลส่วนน้ี จะใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถ่ีและค่าร้อยละส าหรับการ
วิเคราะห์เก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษ ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี 
จงัหวดัลพบุรี ดงัต่อไปน้ี 
  อายุของผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษ ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี 
ส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่งช่วงอาย ุ 31-40  ปี  จ านวนทั้งส้ิน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 36.20  รองลงมาคือช่วงอายุ  41-50 
ปี จ านวนทั้งส้ิน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 28.90  ช่วงอายตุ ่ากวา่หรือเท่ากบั  30 ปี  จ านวนทั้งส้ิน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 
15.00 ช่วงอาย ุ 51-60 ปี  จ านวนทั้งส้ิน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 13.90 ช่วงอายุ  61  ปีข้ึนไป จ านวนทั้งส้ิน 17 คน คิด
เป็นร้อยละ 5.90  ตามล าดบั  
  ระดับการศึกษาของผูบ้ริโภคท่ีตัดสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษ ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมือง 
จงัหวดัลพบุรี ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวนทั้งส้ิน  176  คน คิดเป็นร้อยละ 61.30 รองลงมาคือ
ระดบัมธัยมศึกษา/ปวช. จ านวนทั้งส้ิน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 17.80  ระดบัปวส./อนุปริญญาหรือเทียบเท่า จ านวน
ทั้งส้ิน  34 คน คิดเป็นร้อยละ  11.80  ระดบัประถมศึกษา จ านวนทั้งส้ิน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 5.60  สูงกว่าปริญญา
ตรี จ านวนทั้งส้ิน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 3.50  ตามล าดบั 
  อาชีพของผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษ ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี 
ส่วนใหญ่มีอาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั  จ านวนทั้งส้ิน 97  คน คิดเป็นร้อยละ  33.80  รองลงมาอาชีพรับราชการ/
พนกังานรัฐวิสาหกิจ/ลูกจา้งส่วนราชการ จ านวนทั้งส้ิน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 29.60  อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน  
จ านวนทั้งส้ิน   70 คน คิดเป็นร้อยละ 24.40  อาชีพว่างงาน/แม่บา้น/เกษียณอายุ  จ านวนทั้งส้ิน  22  คน คิดเป็นร้อย
ละ 7.70  อาชีพนกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษา  จ านวนทั้งส้ิน 13 คน คิดเป็นร้อยละ  4.50  ตามล าดบั 
  รายไดข้องผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษ ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี 
ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท  จ านวนทั้งส้ิน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 46.30 รองลงมามี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท  จ านวนทั้งส้ิน 99  คน คิดเป็นร้อยละ 34.50 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 
10,000 บาท จ านวนทั้งส้ิน 31  คน คิดเป็นร้อยละ 10.80  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 - 40,000 บาท จ านวนทั้งส้ิน 
15  คน คิดเป็นร้อยละ 5.20  และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มากกวา่  40,001 บาท ข้ึนไป จ านวนทั้งส้ิน 9  คน คิดเป็นร้อย
ละ 3.10  ตามล าดบั   
  สถานภาพการสมรส ของผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษ ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมือง 
จังหวดัลพบุรี ส่วนใหญ่มีสถานภาพ  สมรส/อยู่ด้วยกัน จ านวน  169 คน คิดเป็นร้อยละ 58.90  รองลงมามี
สถานภาพโสด   จ านวน  109 คน คิดเป็นร้อยละ  38.00  สถานภาพ ม่าย/หย่าร้าง/แยกกนัอยู่  จ านวน  9 คน คิดเป็น
ร้อยละ  3.10  ตามล าดบั 
 1.2 ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดในการซ้ือผกัปลอดสารพษิของผู้บริโภค   
  ดา้นผลิตภณัฑ์  ผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษ ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี 
จงัหวดัลพบุรี มีความเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดนค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94 และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ใน
ขอ้ความสดใหม่ของผกัปลอดสารพิษ อยู่ในระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.06 รองลงมาไดแ้ก่ ระบุตราสินคา้
ชดัเจน น่าเช่ือถือ อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.96 ผกัปลอดสารพิษมีใหเ้ลือกหลากหลายชนิด อยู่ในระดบั
มาก โดยค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94  ผกัปลอดสารพิษ วางจ าหน่ายในร้านคา้ท่ีมีการรับรองมาตรฐานความปลอดภยั อยู่ใน
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ระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94 ผกัปลอดสารพิษ มีมาตรฐานตรวจสอบรับรองแปลงปลูก ไม่มีสารตกคา้ง อยู่ใน
ระดับมาก โดยค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.92  ผกัปลอดสารพิษ ได้รับการรับรองจาก หน่วยงานรัฐ มีสรรพคุณทาง
บ าบดัรักษา อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.90 การบรรจุทนัสมยั และ ระบุวนัหมดอายุท่ีชดัเจน อยู่ในระดบั
มาก โดยค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.88 ตามล าดบั 
  ดา้นราคา ผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษ ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดั
ลพบุรี มีความเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.84  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ในขอ้ความ
เหมาะสมของราคาเม่ือเทียบกบัคุณภาพของผกัปลอดสารพิษ อยู่ในระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.90  รองลงมา
ไดแ้ก่ การแสดงราคาจ าหน่ายและปริมาณท่ีชดัเจน อยู่ในระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.90 รองลงมา ไดแ้ก่ การ
เปรียบเทียบราคาจ าหน่ายผกัปลอดสารพิษ อยู่ในระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.83 มีราคาผกัปลอดสารพิษให้
เลือกหลากหลายให้ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือ อยู่ในระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.78 ราคาของผกัปลอดสารพิษลูกคา้
สามารถต่อรองราคาได ้อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.82ตามล าดบั 
  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษ ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอ
เมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี มีความเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.88 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
พบว่า ในขอ้ความสถานท่ีวางจ าหน่ายตั้งอยู่ในท าเลท่ีเดินทางไดส้ะดวก อยู่ในระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.01  
รองลงมาไดแ้ก่ วางจ าหน่ายในตลาดสดทัว่ไป อยู่ในระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.97 มีการจ าหน่ายแบบ Online 
อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.92 จดัจ าหน่ายในร้านคา้ท่ีมีช่ือเสียง อยู่ในระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.83 
21วางจ าหน่ายในหา้งสรรพสินคา้ชั้นน า อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.82 สถานท่ีจดัจ าหน่ายตั้งอยู่ในท าเล
ท่ีสะดวกในการใชบ้ริการ อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.78 ตามล าดบั 
  ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษ ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอ
เมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี มีความเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.95 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
พบวา่การแนะน าคุณประโยชนข์องผกัปลอดสารพิษชนิดต่างๆ อยู่ในระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.01  รองลงมา
ไดแ้ก่ มีการจดักิจกรรมใหค้วามรู้เก่ียวกบั ประเภทของผกัปลอดสารพิษ โดยเกษตรกรผูป้ลูก หรือ หน่วยงานรัฐ อยู่
ในระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.97 มีการประชาสัมพนัธ์ผ่านช่องทางOnline และ Offline อยู่ในระดบัมาก โดย
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.95 การประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่างๆ เช่น แผ่นพกั ป้าย ประชาสัมพนัธ์ อยู่ในระดบัมาก โดย
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94 การใหส่้วนลด และจดัท าโปรโมชัน่ต่างๆ อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.92 การแนะน า
การใหบ้ริการของพนกังานขายอยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.92 ตามล าดบั 
 1.3   ปัจจยัด้านแรงจูงใจในการซ้ือผกัปลอดสารพษิของผู้บริโภค 
แรงจูงใจดา้นความสะอาด ผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษ ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดั
ลพบุรี มีความเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ไม่มีส่ิงสกปรก
ปนมากบัผกัปลอดสารพิษท่ีซ้ือมาบริโภค อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.05 รองลงมาไดแ้ก่ 31 การใชบ้รรจุ
ภณัฑท่ี์สะอาดในการบรรจุผกัปลอดสารพิษ อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.01 ความเช่ือมัน่ผกัปลอดสารพิษ
มีความสะอาดกว่าผกัทัว่ไปวางจ าหน่าย อยู่ในระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.0 กระบวนการขั้นตอนในการผลิต
และบรรจุสะอาดไม่มีส่ิงปนเป้ือนอยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.99 ตามล าดบั 
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 แรงจูงใจดา้นปลอดภยั ผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษ ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี 
จงัหวดัลพบุรี มีความเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.98 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ท่าน
บริโภคผกัปลอดสารพิษเพราะมีความเช่ือวา่จะมีประโยชนต่์อร่างกายและมีความปลอดภยัในการรับประทาน อยู่ใน
ระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.01 ท่านกลวัสารตกคา้งจากการบริโภคผกัทัว่ไปท่ีอาจจะปนเป้ือนสารเคมี จึงท าให้
เลือกบริโภคผกัปลอดสารพิษ อยู่ในระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.99 ผกัปลอดสารพิษท่ีไดรั้บการรับรองจาก
หน่วยงานรัฐถือเป็นการประกนัความปลอดภยัใหแ้ก่ผูบ้ริโภค อยู่ในระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.97 เลือกซ้ือผกั
ปลอดสารพิษท่ีไดรั้บรองในระดบัมาตรฐานสากล อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94 
 1.4 ปัจจยัด้านการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพษิของผู้บริโภค 
 แหล่งท่ีซ้ือผกัปลอดสารพิษ ผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษ ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี 
จงัหวดัลพบุรี มีความเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.98 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ร้านคา้
เพ่ือสุขภาพ อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.02 ซูเปอร์มาร์เกต็ อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.01 ตลาด
สด อยู่ในระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.86 ตลาด Online อยู่ในระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.86 อ่ืนๆ (โปรด
ระบุ) ไม่มีผูต้อบแบบสอบถาม ตามล าดบั 
 ความถ่ีในการซ้ือผกัปลอดสารพิษ ผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษ ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมือง
ลพบุรี จงัหวดัลพบุรี มีความเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.47 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า 2 – 
3 วนัต่อคร้ัง อยู่ในระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.57 สัปดาห์ละ 1 คร้ัง อยู่ในระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.51 
ทุกวนั อยู่ในระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.50 2 สัปดาห์ต่อคร้ังอยู่ในระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.40 1 เดือน
ต่อคร้ัง อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.40 ตามล าดบั 
ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาและวเิคราะห์ข้อมูลเพือ่การทดสอบสมมตฐิาน 
 สมมตฐิานที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่  เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน สถานภาพ 
ท่ีต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภค ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี 
ท่ีแตกต่างกนั 
 ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยั ไดศึ้กษาการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภค ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอ
เมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี 2 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นแหล่งท่ีซ้ือ    ดา้นความถ่ีในการซ้ือ 
 สมมตฐิานที่ 1.1 ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษของ
ผูบ้ริโภค ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ท่ีแตกต่างกนั 
 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภค ต าบลทะเล
ชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี จ าแนก ตามเพศ โดยใชส้ถิติทดสอบค่าที (Independent t-test) พบว่า เพศท่ี
ต่างกนัของผูบ้ริโภค ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือไม่แตกต่างกนั  
 สมมติฐานที่ 1.2  ปัจจยัดา้นอายุท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภค 
ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ท่ีต่างกนั 
 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษของลูกคา้ ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอ
เมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี โดยรวมจ าแนกตามอายุ โดยใชก้ารทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย ของกลุ่มตวัอย่าง
มากกวา่ 2 กลุ่ม โดยวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) พบว่า อายุท่ีต่างกนัของผูบ้ริโภคผกั



- 10 - 
 

 
 

ปลอดสารพิษ ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคผกัปลอด
สารพิษไม่แตกต่างกนั  
 สมมติฐานที่ 1.3  ปัจจยัดา้นระดบัการศึกษาท่ีต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษของ
ผูบ้ริโภค ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี แตกต่างกนั 
 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษของลูกคา้ ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอ
เมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี โดยรวมจ าแนกตามระดบัการศึกษา โดยใชก้ารทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย ของ
กลุ่มตวัอยา่งมากกวา่ 2 กลุ่ม โดยวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) พบวา่ อายท่ีุต่างกนัของ
ผูบ้ริโภคผกัปลอดสารพิษ ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค
ผกัปลอดสารพิษไม่แตกต่างกนั  
 สมมติฐานที่ 1.4  ปัจจยัดา้นอาชีพ ท่ีต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภค 
ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี แตกต่างกนั โดยสมมติฐานทางสถิติ 
 ผลการทดสอบค่าแปรปรวนของการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษของลูกคา้ ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอ
เมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี โดยรวมจ าแนกตามอาชีพ โดยใชก้ารทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่าง
มากกวา่ 2 กลุ่มโดยใชส้ถิติการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) พบวา่ ค่าความแปรปรวน
การตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษของลูกคา้ ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี โดยรวมจ าแนกตาม
อาชีพ พบวา่ 
 อาชีพ ท่ีแตกต่างกนัของผูบ้ริโภค ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภค ต าบลทะเลชุบ
ศร อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี แตกต่างกนั  ค่าความแปรปรวนการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษของลูกคา้ 
ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวัดลพบุรี ดา้นความถ่ีในการซ้ือ หมายความว่า อาชีพ ท่ีแตกต่างกนัของ
ผูบ้ริโภค ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภค ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี 
แตกต่างกนั  
 สมมตฐิานที่ 1.5  ปัจจยัดา้นรายได ้ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภค 
ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี แตกต่างกนั 
 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของผูบ้ริโภคผกัปลอดสารพิษ ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอ
เมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี อาชีพท่ีแตกต่างกนั กบัการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษดา้นแหล่งท่ีซ้ือ ดงัต่อไปน้ี 
 กลุ่มท่ี1 ผูบ้ริโภคผกัปลอดสารพิษ ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรีท่ีมีรายได ้ต ่ากว่า
หรือเท่ากับ 10,000 บาท กับ รายได้ตั้ งแต่ 40,000 บาท ข้ึนไปมีค่า Sig. เท่ากับ 0.012 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.05 
หมายความว่า ผูบ้ริโภคผกัปลอดสารพิษ ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ท่ีมีรายไดต้ ่ากว่าหรือ
เท่ากบั 10,000 บาท มีการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษดา้นแหล่งท่ีซ้ือ แตกต่าง กบั ท่ีมีรายไดต้ั้งแต่ 40,000 บาท 
ข้ึนไป อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยท่ีผูบ้ริโภคผกัปลอดสารพิษ ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี 
จงัหวดัลพบุรีท่ีมีรายไดต้ ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท มีการตดัสินใจตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษดา้นแหล่งท่ีซ้ือ 
มากกวา่ ผูบ้ริโภคผกัปลอดสารพิษ ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรีท่ีมีรายไดต้ั้งแต่ 40,000 บาท 
ข้ึนไป มีผลต่างมีค่าเฉล่ียท่ีค่า Mean Difference (IJ) เท่ากบั .450 
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 กลุ่มท่ี 2  ผูบ้ริโภคผกัปลอดสารพิษ ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรีท่ีมีรายได ้10,001 
– 20,000  บาท เปรียบเทียบกบั รายไดต้ั้งแต่ 40,000 บาท ข้ึนไป มีค่า Sig. เท่ากบั 0.003 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.05 
หมายความว่า ผูบ้ริโภคผกัปลอดสารพิษ ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ท่ีมีรายได ้10,001 – 
20,000  บาท   มีการตดัสินใจซ้ือดา้นแหล่งท่ีซ้ือ แตกต่างกบั ท่ีมีรายไดต้ั้งแต่ 40,000 บาท ข้ึนไป อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยท่ีผูบ้ริโภคผกัปลอดสารพิษ ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรีท่ีมีรายได ้
10,001 – 20,000  บาท ตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษจากดา้นแหล่งท่ีซ้ือ มากกว่า ผูบ้ริโภคผกัปลอดสารพิษ ต าบล
ทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรีท่ีมีรายไดต้ั้งแต่ 40,000 บาท ข้ึนไป รัฐวิสาหกิจ มีผลต่างมีค่าเฉล่ียท่ีค่า 
Mean Difference (IJ) เท่ากบั .480 
 กลุ่มท่ี 3  ผูบ้ริโภคผกัปลอดสารพิษ ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรีท่ีมีรายได ้20,001 
– 30,000  บาท เปรียบเทียบกับ รายได้ตั้ งแต่ 40,000 บาท ข้ึน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.05 
หมายความว่า ผูบ้ริโภคผกัปลอดสารพิษ ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ท่ีมีรายได ้20,001 – 
30,000  บาท  มีการตดัสินใจซ้ือดา้นแหล่งท่ีซ้ือ แตกต่างกบั ท่ีมีรายไดต้ั้งแต่ 40,000 บาท ข้ึนอย่าง มีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01โดยท่ีผูบ้ริโภคผกัปลอดสารพิษ ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรีท่ีมีรายได ้
20,001 – 30,000  บาท ตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษจากดา้นแหล่งท่ีซ้ือ มากกว่า ผูบ้ริโภคผกัปลอดสารพิษ ต าบล
ทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรีท่ีมีรายไดต้ั้งแต่ 40,000 บาท ข้ึนไป รัฐวิสาหกิจ มีผลต่างมีค่าเฉล่ียท่ีค่า 
Mean Difference (IJ) เท่ากบั .585 
 กลุ่มท่ี 4  ผูบ้ริโภคผกัปลอดสารพิษ ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรีท่ีมีรายได ้30,001 
– 40,000  บาท เปรียบเทียบกบั รายไดต้ั้งแต่ 40,000 บาท ข้ึนไป 0.027 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ 0.05 หมายความว่า ผูบ้ริโภค
ผกัปลอดสารพิษ ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวดัลพบุรี ท่ีมีรายได้ 30,001 – 40,000  บาท มีการ
ตดัสินใจซ้ือดา้นแหล่งท่ีซ้ือ แตกต่างกบั ท่ีมีรายไดต้ั้งแต่ 40,000 บาท ข้ึนไป อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 
โดยท่ีผูบ้ริโภคผกัปลอดสารพิษ ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรีท่ีมีรายได ้30,001 – 40,000  บาท 
ตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษจากดา้นแหล่งท่ีซ้ือ มากกว่า ผูบ้ริโภคผกัปลอดสารพิษ ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมือง
ลพบุรี จงัหวดัลพบุรีท่ีมีรายไดต้ั้งแต่ 40,000 บาท ข้ึนไป รัฐวิสาหกิจ มีผลต่างมีค่าเฉล่ียท่ีค่า Mean Difference (IJ) 
เท่ากบั .438 
 สมมตฐิานที่ 1.6  ปัจจยัดา้นสถานภาพ ท่ีต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภค 
ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี แตกต่างกนั 
ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษของลูกคา้ ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี 
จงัหวดัลพบุรี จ าแนกตามสถานภาพผูวิ้จยัการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย ของกลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม 
โดยวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) พบว่า สถานภาพท่ีต่างกนัของผูบ้ริโภคผกัปลอด
สารพิษ ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคผกัปลอดสารพิษ  
ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05  
 สมมติฐานที่ 2  ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่  ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภค ต าบลทะเลชุบศร 
อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี  
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 ผูวิ้จยัไดต้ั้งสมมติฐานเพ่ือหาความสัมพนัธ์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผกั
ปลอดสารพิษของผูบ้ริโภค ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ดงัน้ี 
 สมมตฐิานที่ 2.1 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่  ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภค ต าบลทะเลชุบศร 
อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ดา้นแหล่งท่ีซ้ือ 
 จากผลการวิเคราะห์พบว่า มีค่า Sig เท่ากบั .000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่าระดบันยัส าคญัทาง สถิติท่ีระดบั 0.01 
ดงันั้น ยอมรับสมมติฐานท่ี 2.2.1 และยงัพบวา่ตวัแปรดา้นการส่งเสริมการขายส่งผลในทิศทางบวกต่อการตดัสินใจ
ซ้ือผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภค ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ดา้นแหล่งท่ีซ้ือ มากท่ีสุด 
เท่ากบั  .632 
 สมมตฐิานที่ 2.2 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่  ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภค ต าบลทะเลชุบศร 
อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ดา้นความถ่ีในการซ้ือ 
 ผลจากการวิเคราะห์ พบว่าค่า Sig เท่ากบั .000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่าระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 ดงันั้น ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั ( H0)  และยอมรับสมมติฐานรอง     ( H1) หมายความว่า มีตวัแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตวัท่ีมี
ความสมัพนัธ์และส่งผลต่อการตดัสินในซ้ือผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภค ต าบลทะเลชุบ อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดั
ลพบุรี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 สมมติฐานที่ 3 ปัจจยัดา้นแรงจูงใจของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่  แรงจูงใจดา้นความสะอาด แรงจูงใจดา้นความ
ปลอดภยั ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภค ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี 
 ผูวิ้จัยได้ตั้งสมมติฐานเพ่ือหาความสัมพนัธ์ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือผกัปลอด
สารพิษของผูบ้ริโภค ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ดงัน้ี 
 สมมตฐิานที่ 3.1 ปัจจยัดา้นแรงจูงใจของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่  แรงจูงใจดา้นความสะอาด แรงจูงใจดา้นความ
ปลอดภยั ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภค ต าบลทะเล    ชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดั
ลพบุรี ดา้นแหล่งท่ีซ้ือ 
 จากผลการวิเคราะห์พบว่ามีค่า Sig เท่ากบั 0.300 ซ่ึงมีค่ามากกว่าระดบันยัส าคญัท่ีระดบั 0.05  ดงันั้น 
ปฏิเสธสมมติฐานท่ี 3.1.2 หมายความว่า แรงจูงใจดา้นความปลอดภยัไม่ส่งผลกบัการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษ
ของผูบ้ริโภค ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี 
 สมมติฐานท่ี 3.2 ปัจจยัดา้นแรงจูงใจของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่  แรงจูงใจดา้นความสะอาด แรงจูงใจดา้นความ
ปลอดภยั ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภค ต าบลทะเล  ชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดั
ลพบุรี ดา้นความถ่ีในการซ้ือ 
 จากผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจยัดา้นแรงจูงใจความปลอดภยั มีค่า Sig เท่ากบั 0.018 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่าระดบั
นยัส าคญัท่ีระดบั 0.05  ดงันั้น ยอมรับสมมติฐานท่ี 3.2.2 และยงัพบว่าตวัแปรดา้นความปลอดภยั ส่งผลในทิศทางบวกกบั
การตัดสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภค ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี ด้านความถ่ีในการซ้ือ และมี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภค ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี   ดา้นความถ่ี มาก
ท่ีสุด เท่ากบั  .184 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการท าวจิยั 
  ผลการศึกษาการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภคต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี 
จงัหวดัลพบุรี ใน 2 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นแหล่งท่ีซ้ือ และดา้นความถ่ีในการซ้ือ มีดงัน้ี 
  1.1 ปัจจัยส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน สถานภาพ ท่ี
ต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภค ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี 
แตกต่างกัน ผูวิ้จยั จึงเสนอแนวคิดจากผลการวิจัย แหล่งซ้ือมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษท่ีระดับ
เงินเดือนแตกต่างกนั ดงันั้นควรมีการเพ่ิมแหล่งจ าหน่ายสินคา้เกษตรปลอดภยั เพ่ือให้ครอบคลุมและตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ ท่ีระดบัรายไดแ้ตกต่างกนั อาทิเช่น ผูท่ี้มีรายได ้40,000 บาทข้ึนไป อาจมีความตอ้งการ
เลือกซ้ือผกัปลอดสารพิษ แต่แหล่งเขา้ไม่ถึงแหล่งจ าหน่าย จึงอาจจดัใหมี้การจ าหน่ายในรูปแบบ Online หรือขยาย
แหล่งจ าหน่าย เพ่ือใหค้รอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ดา้นความถ่ีในการซ้ือ ควรมีการกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคเห็นประโยชน์ของ
การรับประทานผกัปลอดสารพิษเพ่ิมมากข้ึน มีความถ่ีในการตัดสินใจซ้ือเพ่ิมข้ึน รวมทั้งการประชาสัมพนัธ์
ประโยชน์ของการรับประทานผกัปลอดสารพิษให้เป็นท่ีรู้จัก เพ่ือท าให้ผูบ้ริโภคมีความกระตุ้นต้องการการ
ตดัสินใจซ้ือเพ่ิมมากข้ึนในราคาไม่แพง ไม่ส่งผลกบัรายได ้และยงัช่วยรักษาสุขภาพของผูบ้ริโภค ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการ
ตอบสนองความตอ้งการของแนวโนม้กระแสรักสุขภาพท่ีปรับเพ่ิมข้ึน 
  1.2 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่  ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภค ต าบลทะเลชุบศร 
อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ดา้นแหล่งซ้ือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษ
ของผูบ้ริโภค ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ดงันั้นผูวิ้จยัเสนอให้มีการส่งเสริมการตลาดให้
ครอบคลุมทุกดา้น เพ่ือใหส่้งเสริมกระตุน้ตลาดสินคา้เกษตรปลอดภยัท่ีมีแนวโนม้จะเติมโตข้ึนในอนาคต เน่ืองจาก
กระแสการรักสุขภาพ และมีการเพ่ิมแหล่งจ าหน่ายใหเ้พ่ิมมากข้ึนเพ่ือใหลู้กคา้สามารถเลือกซ้ือไดส้ะดวก รวดเร็ว 
และตอบสนองความตอ้งการสูงสุดของกลุ่มลูกคา้ท่ีรักสุขภาพ 
  1.3 ปัจจัยด้านแรงจูงใจของผู้บริโภค ได้แก่  แรงจูงใจด้านความสะอาด แรงจูงใจด้านความ
ปลอดภยั ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภค ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี  
   1)  ดา้นแหล่งท่ีซ้ือ แรงจูงใจดา้นความสะอาด ดา้นความสะอาดส่งผลในทิศทางบวกกบัการ
ตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภค ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี และมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจ
ซ้ือผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภค ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี ดงันั้นผูวิ้จยัเสนอให้ท าแหล่งการจ าหน่าย
สินคา้เกษตรปลอดภยั ท่ีสะอาด มีมาตรฐานรับรอง เพราะกลุ่มลูกคา้ท่ีตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษ ไดรั้บแรงจูงใจ
ดา้นความสะอาด สถานท่ีจ าหน่ายจึงจ าเป็นตอ้งสะอาด และไดรั้บรองมาตรฐาน เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัลูกคา้ 
ปัจจุบนัและลกูคา้ในอนาคต 
   2)  ดา้นความถ่ีในการซ้ือแรงจูงใจดา้นความสะอาด แรงจูงใจดา้นความปลอดภยัส่งผลในทิศ
ทางบวกกบัการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภค ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี และมีความสัมพนัธ์
กบัการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภค ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงเสนอใหมี้การ
มาตรฐานมารับรองสินคา้เกษตรปลอดภยัเพ่ือเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัลูกคา้ทั้งในดา้นความสะอาด และ
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ความปลอดภยั เพ่ือเป็นการกระตุน้ความตอ้งการซ้ือของลูกคา้ โดยจะมีการซ้ือเพ่ิมมากข้ึนของลูกคา้รายเดิม และ
เป็นการสร้างลกูคา้รายใหม่ตามเทรนการรักสุขภาพในปัจจุบนั 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาความตอ้งการผกัปลอดสารพิษ ของผูบ้ริโภคจากแหล่งอ่ืน ๆ เช่น ร้านอาหาร 
โรงพยาบาล หน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ เป็นตน้ เพ่ือใหท้ราบปัจจยัท่ีก าหนดความตอ้งการของผูบ้ริโภค เป็นแนวทางใน
การวางแผนการตลาดใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคต่อไป 
  2.2 ควรศึกษาดา้นการผลิตผกัปลอดสารพิษ  และการท าการตลาด เพ่ือเป็นแนวทางใหเ้กษตรกร 
และผูป้ระกอบการท่ีสนใจ สามารถศึกษาขอ้มลูประกอบการตดัสินใจท าการเกษตรแบบปลอดสารพิษ  
  2.3 ควรศึกษากลุ่มผูบ้ริโภคท่ีไม่นิยมบริโภคผกัปลอดสารพิษ เพ่ือศึกษาขอ้มูลผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีว่า
เหตุใดจึงไม่บริโภคผกัปลอดสารพิษ เพ่ือเป็นแนวทางในการส่งเสริมการบริโภคผกัปลอดสารพิษ 
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